فصلنامه علمی-پژوهشی

نگرشهای نو در جغرافیای انسانی

سال نهم ،شماره سوم ،تابستان 1396

تحلیل حقوقی قرارداد بیع متقابل در بهرهبرداری از مناطق نفت و گاز دریای
خزر با تأکید بر حفظ تمامیت ارضی ایران
محمد مهدی یحیی پور
استادیار فقه و حقوق جزاء ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران

سیده آمنه قیامی تکلیمی

1

نالمللی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بی 

عباس نجفی
دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار ،گرمسار ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله6931/6/6 :

تاریخ دریافت مقاله6931/3/1 :

چکیده
یهای اولیه در مورد سهم ایران از نفت خزر  20میلیارد بشکه اس  ،سولاچ ،لگنج رادرس یتفن نیدایم رد هک ت ن رو و         
پیشبین 
رویان ،رامسر و رودسر و چند منبع دیگر واقع است .قراردادهای مختلف رهب یارب ی ه هه ههههب  نیدایم زا یرادر ن م دقعنم یتف ییییی ییییییش هک دو   
عبارتاند از :قراردادهای امتیازی ،قراردادهای مشارکتی و قراردادهای بیع متقابل .سؤال اص تسا نیا هلاقم یل     

ک  توق طاقن ه و

ضعف قرارداد بیع متقابل از نظر حقوقی در بهرهبرداری از مناطق نفتتت و گاززز دریاییی خ رب هوالع ؟دنمادک رز نیا لاؤس

یلصا

     

یشود از جمله اینکه منابع انرژی ایران در دریای خزر چه میزان است؟ و تاریخچه و
سؤاالت فرعی دیگری نیز در این مقاله مطرح م 
انواع قراردادهای نفتی کدامند؟ با توجه به محدودیتهای موجود در قوانين و نی لوصا ز     44و  45ق سا نونا ااس ك ی هه ههه هررر گونههه
قرارداد مشاركت را كه منجر به مال يك ت خارجيان بر منابع و نيز مال يك ت نفت استحصالي بر سر چاه را ممنوع اعالم كرده و تنها ا
خريد خدمت براي اكتشاف توسعه و توليد را مجاز دانسته است مكانيسم بيع متقابل مورد توجه قرار گرفته است و بر اين اساس
حهای فوق ال كذ ر بر اساس تسهيالت مندرج در قانون برنامه دوم و سوم توسعه و قوانين بودجههاي سال  ١٣٧٧تا سال
قرارداد طر 
 ١٣٨٣منعقد شده است .از زم  دادرارق نیلوا داقعنا نا د لاس ر

    

 1373ت تفن تعنص نونکا    

و گاززز جمه اریا یمالسا یرو ن     در

پروژههای باالدستی نفت و گاز ،نسل سوم این نوع قراردادها را در دستور کار خود قرار داده است .با توجه به این مقدم هلاقم رد ه   
با استفاده از منابع کتابخانهای و نیز مقاالت علمی و پژوهشی و نیز استاد باالدستی سعی خواهد شد نقاط قوت و ضعف ق ادرار ددد بیععع
متقابل از نظر حقوقی در بهرهبرداری از مناطق نفت و گاز دریای خزر با تأکید بر حفظ تمامیت ارضی ایران تحلیل و تبیین گردد.

واژگان کلیدی :بیع متقابل ،دریای خزر ،ایران ،انرژی ،تجارت متقابل.

 -1سیده آمنه قیامی تکلیمی (نویسنده مسئول) Ameneh.ghiami@ut.ac.ir
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مقدمه
ایران در جایگاه چهارمین کشور بزرگترین دارنده ذخایر نفتی اثبات شده جهان قرار دارد و میزان ک یتفن ریاخذ ل    
این کشور  ۱۵۴.۴۵میلیارد بشکه اعالم شده است .میزان عرضه نفت این کشور در سال  ۲۰۱۲میالدی روزانه برابر با
 ۳۵۵۸.۴هزار بشکه اعالم شده است (.)Defajo, 1999: 36-37

مترین کشورهای دارای منابع نفتی در سال ( 2011میلیارد بشکه) Source: http://www.borhan.ir
نمودار شماره  -1ذخایر اثبات شده مه 

ایران همچنین با در اختیار داشتن  ۱۱ /۵درصد ذخایر نفتی جهان (معادل  ۱۳۷میلیارد بشکه) دوم هدنراد روشک نی    
منابع نفتی در منطقه استراتژیک خاورمیانه بوده و با دارا بودن  ۱۵ /۵درصد ذخایر گازی جهان (معادل  ۲۷ / ۷۴تریلیون
متر مکعب) دومین دارنده منابع گازی جهان است و با احتساب مجموع ذخایر نفتی و گازی ،در رتبه اول کش یاهرو
دارنده منابع غنی نفت و گاز در جهان قرار میگیرد .بر اساس آماره یلصا هدننک نیمأت تفن تعنص نانچمه ،ا
درآمدهای ارزی کشور است به گونهای که تا پیش از تشدید تحریمهای غرب در سالهای اخیر ،ب زا شی

     
 80درصد

یشد ( Afshari,
درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کشور توسط درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز تأمین م 

.)2007: 35-37
جدول شماره  -1ذخایر گازی جهان و رتبه ایران

Source: http://donya-e-eqtesad.com/news/828223

حضور شرکتهای خارجی میتواند زمینه مناسبی برای اجرای بند  14سیاستهای کل رب ینبم یتمواقم داصتقا ی
ته و ینف یا
حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید نفت و گاز ،بهویژه در میادین مشترک با استفاده از ظرفیت ت

   

ا یلام ین     

تحلیل حقوقی قرارداد بیع متقابل در991 ...

شرکتها ایجاد نماید و شرط اجرایی شدن این موضوع هم تدوین مدل مناسب قراردادی است .ص یا تفن تعن ررر رررران
انواع مختلفی از قراردادهای نفتی از امتیازی تا خرید خدمت را تجربه کرده است .تغییر این نوع قراردادها ب تدش ه   
متناسب با میزان استقالل سیاسی حکومتها و همچنین توان فنی کارشناسان صنعت نفت بوده است .عالوه ب ،نیا ر   
اراده ملت ایران مبنی بر افزایش اختیارات خود در زمینه اداره صنعت نفت نقش مهمی در این قضیه ایفا ک تسا هدر   
به گونهای که پایهگذار برخی وقایع مهم و تأثیرگذار تاریخ معاصر ای نام نار ن ندش یلم تضهن د

تعنص

    

و تفن

پیروزی انقالب اسالمی است که نقش مؤثری در اصالح قراردادهای نفتی داشتهاند (.)Naderian, 2007: 7-9
با وجود گذشت بیش از  100سال از ایجاد صنعت نفت در کشور و بیش از  55سال از ملی ش تعنص نیا ،نآ ند    
همچنان یکی از مهمترین صنایع کشور از دیدگاه اقتصادی و سیاس م بوسحم ،ی

یش زا تعنص نیا و دو
ییی ییی

نامه     

سالهای ملی شدن صنعت نفت تاکنون همواره آماج تحریمهای دشمنان این کشور قرار داشته است .بر همین اس سا
نیز یکی از مهمترین تحوالت اقتصادی کشور در سالهای اخی زا دعب صوصخب و ر ا رج ا حالصا ،ماجرب ی لدم   

    

قراردادهای نفتی با کشورهای خارجی است (.)khoshro, 2002: 52-55
یتوان در دو گ هور
عمده قراردادهای مورد استفاده جهت توسعه میادین نفتی و گازی در جمهوری اسالمی ایران را م 
اصلی قراردادهای بیع متقابل و قراردادهای  E.P.C.Fو  E.P.C & Fطبقهبندی کرد .قرارداده اونع هب یتامدخ یا ن     
نسل سوم از قراردادهای بینالملل نفت و گاز در تجارت بینالملل پا به عرص  ،هتشاذگ دوجو ه ااا اااایننن قرارداده هب ا   
قراردادهای خرید خدمت نیز مشهور شدهاند .در این نوع از قراردادها دولت میزبان (کارفرما) متعهد میگ در د د در ازاء
انجام عملیات اکتشاف و توسعهی میادین نفتی در محدودهی مکانی و زمانی مش آ یلام نیمأت و صخ ننن ننننه طسوت ا   
قالزحمهههای را نی راکنامیپ هب ز    
شرکت عملیاتی ،عالوه بر بازپرداخت هزینههای اکتشاف ،توسعه و بهرهبرداری ،حق ق
 -2قراردادهاای خ یتامد

پرداخت نماید .قراردادهای خدماتی سه نوع میباشنددد -1 :قرارداده صلاخ یتامدخ یا    
خطرپذیر  -3قراردادهای خدماتی بیع متقابل .)Khavand, 1998: 711-716(BUY BACK

ی پیش یخرب طسوت ،هتفر    
قراردادهای بیع متقابل به دالیلی مانند کمبود سرمایه ،ضعف مدیریت و نیاز به فناوریهای ی
تهای نفتی خارجی فراهم شد .البته زمینههاای ق ینونا
مدیران وزارت نفت طراحی گردید و زمینه برای حضور شرک 
قراردادهای بیع متقابل در بند ح تبصره  29قانون برنامه اول توسعه مصوب  11بهمن

 1368ف  دوب هدش مهار و یل     

نخستین بار در قانون بودجه سال  1372مصوب  12بهمن  1 37 1از مجوزهای مربوط استفاده شد و در قانون بودجه
سال  1373نیز به شرکت ملی نفت اجازه انعقاد قراردادهای بیع متقابل صادر گردید و این روند تا ش حت عور رر ررریمهاا
همچنان ادامه یافت (.)Asgharian, 2009: 243-262
تهاای
با توجه به اینکه بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران منابع نفت و گاز کشور جزء انفال و ث ور ت ت
عمومی محسوب شده و اعمال حق حاکمیت نسبت به این منابع متعلق به حکومت اسالمی بوده است س یلصا لاؤ   
ق نفتتت و گاززز
ی از من طا ق ق
این مقاله این است که نقاط قوت و ضعف قرارداد بیع متقابل از نظر حقوقی در بهره هب رادر ی ی
دریای خزر کدامند؟
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تجارت متقابل و بیع متقابل
تجارت متقابل مجموعهای از روشهای تجاری است که در آن صادرکننده یا وارد کننده تعهد م ممینمایددد ت یازا رد ا
کاال یا خدمات صادره به کشور خریدار (وارده از کشور فروشنده) کاال یا خدماتی را به ارزش کل معامله یا بخشی از
آن خریداری (صادر) نماید .در قراردادهای بیع متقابل ،کاال و خدمات صادر ش باقتم هک ییاهالاک و هد ًالًال ب دیرخزا      
میشوند در یک فرایند تولیدی به یکدیگر مرتبط هستند .در این قراردادها یک شرکت خارجی متعهد میش  ات دو از   
طریق عرضه ماشین آالت ،مواد ،تکنولوژی ،دانش فنی و دیگر کمکهای فنی ،مالی و اقتصادی به کش نک دراو رو ن هد   
کمک کند تا یک واحد اقتصادی و تولیدی راه اندازی نماید و در مقابل موافقت میکند ت  هنیزه ا خخ خ خخخخود را از طریق
  

تان ،تالآ نیشام :زا د
بازخرید محصوالت حاصل از پروژه مورد نظر مستهلک نماید .مهمترین این تسهیالت عب را ت ت
سهاا ،عالی ان و م مممممهاای تج ریاس و یرا   
مواد ،فناوری ،دانش فنی ،سختافزارها و نرمافزارهای ک  ،یرتویپما لللیس نا س س
مجوزهای تولید (.)Michael Rowe, 2004: 24-27
 انواع تجارت متقابل -1معامله تهاتری (پایاپای) :شکلی از تجارت متقابل است که در آن مبادله مستقیم کاالها و خ اهالاک یازا رد تامد   
یگیرد.
و خدمات دیگر میان دو طرف و بدون مبادله پول صورت م 
 -2خرید متقابل :شکلی از تجارت متقابل است که در آن صادرکننده کاالها یا خدمات به یک کشور متقاب ًالًال کاالها یا
خدماتی را از همان کشور خریداری مینماید .این خری  دادرارق :تسا لقتسم هلماعم ود لماش د ا یرخ رد( لو د

     

متقابل) مانند قراردادهای معمولی فروش بینالمللی است که طبق آن فروشنده ک  لیوحت رادیرخ هار الا ممم م مممممیدهددد و
بهای آن را نقدًاًا به یک ارز مورد توافق دریافت میدارد .قرارداد دوم مربوط به الزام فروشنده اولیه به خرید از کش رو
عتر و پیچیدهتر خواهد بود.
دیگر است که معمو ًالًال کمی وسی 
 -۳معامله جبرانی :شکلی از تجارت متقابل خواهد بود که در آن وارد کننده تمام یا بخشی از قیمت کاالی خریداری
شده را به شکل کاال به صادرکننده پرداخت م 
یکند (.)Michael Rowe, 2006: 17-19
 -۴معامله بای بک :این معامله شکل دیگری از تجارت متقاب رد هک تسا ل

نآ تالآ نیشام تاجناخراک دیرخ ،،،،،،، ،،،،،،

تجهیزات تولیدی و یا تکنولوژی در ازای تحویل محصوالت مستقیم ی نشورف هب تالیهست نیا میقتسم ریغ ا ددددددد دددددددده
یگردد.
صورت میگیرد .اصو ًالًال این قرارداد شبیه سرمایهگذاری خارجی بوده و نوعی انتقال تکنولوژی محسوب م 
 -۵معامله افست :شکلی از تجارت متقابل است که در آن صادرکننده تجهی بلاغ( تاز ًاًا دهعت )یماظن و ییامیپاوه       
مینماید که قطعات مورد استفاده در این تجهیزات یا محصوال نک دراو روشک زا ار رگید ت ن ای هدومن یرادیرخ هد

   

موجبات خریداری آنها را فراهم سازد.
بهای تجاری مربوط به موافقتنامههای تهاتری دو جانبه است که
 -۶مبادله انتقالی :مبادله انتقالی انتقال مازاد در حسا 
یگیرد.
بها به شخص ثالث در ازای دریافت ارز معتبر صورت م 
از طرف بستانکار این حسا 
 چیستی بیع متقابلطبق ماده  ۲آییننامه بیع متقابل غیر نفتی مصوب  ۷۹بیع متقابل یا معامالت دو جانب جم هب ه م عو ههه ههههای از روشهاای

تحلیل حقوقی قرارداد بیع متقابل در201 ...

معامالتی اطالق میشود که به موجب آن سرمایهگذار تعهد مینامید ،تمام یا بخشی از تس ریغ و دقن( یلام تالیه     
نقدی) را برای تأمینکننده کاالها و خدمات مورد نیاز ،شامل کاالهای سرمایهای یا واسطهای یا مواد اولیه ی تامدخ ا   
جهت ایجاد ،توسعه ،بازسازی و اصالح واحد تولیدی و خدماتی در اختیار سرمایه پذیر ق و دهد رار

تخادرپ زاب     

تسهیالت شامل اصل و هزینههای تبعی آن را از محل صدور ک  تامدخ و الا ت دیلو ی رد ریذپ هیامرس  ی تفا       

کند

(.)Darvishi and Fayyazi, 1391: 89-114
 -ماهیت بیع متقابل

1

از نقطه نظر مفهوم و ماهیت بیع متقابل پس از قیاس آن با سایر نهادها میت هک درک ناونع ناو نیا بی فرع رد ع        
حقوقی و قراردادی با برگردان  Buy-Backبه بیع متقابل معروف شده و از این جهت در این کت تیعبت فرع زا با    
شده است و اال بیع متقابل همانطور که از نام آن پیداست در یک صورت ساده از دو قرارداد تشکیل شده اس اما ت   
در موارد بسیاری از چندین قرارداد تشکیل شده که به وسیله یک پروتکل به هم پیون دروخ د هه هههان ارق ،د ر اد د ،یلصا     
ل
قرارداد فرعی ،پیمانکاران اصلی ،پیمانکاران فرعی ،قرارداد فاینانس ،بیمه ...که تمامًاًا تشکیل دهنده قرارداد بیع متقابل ل
است ( .)Saber, 2007: 243-396با استفاده از متون قانونی و قراردادی و حقوقی ،قرارداد بیع متقابل ایرانی این چنین
تعریف گردید :بیع متقابل قراردادی است که به موجب آن شرکت نفتی خارجی حسب مورد ،کلیه هزینههای مرب طو
به سرمایهگذاری ،اعم از تأمین مالی پروژه ،خرید تجهیزات ،نصب ،راهاندازی و کلیه هزینههای مربوط ب زا هدافتسا ه   
یگیردد و در
نیروی انسانی و هزینههای عملیاتی تا مرحله اکتشاف یا توسعه میادین تفتی یا گازی خاص را به عهده م 
قالزحم دوس و ه   
مقابل شرکت داخلی (ملی نفت) توافق میکند ک کنامیپ تامدخ هیلک ه ا معا ر ا ه ز زز ز زز ززززززین ننههاا ،حق ق
سرمایهگذاری از طریق فروش مستقیم نفت یا گاز حاصله از همان می ط راکنامیپ هب ناد ر ق ف ر ادرا ددد دددددددد ی قیرط زا ا   
فهاای ثالث
تخصیص عواید حاصل از سهم گاز یا نفت طرف قرارداد که توسط شرکت مل هب ناریا تفن ی رط ففففف ففففف
فروخته شده را طی اقساط معینی و در مدت زمان معلوم جبران نماید.
تحوالت قراردادهای صنعت نفت و گاز ایران
سیر تحوالت  211ساله قراردادهای باالدستی صنعت نفت و گاز کشور؛ از سال  1280ت  اب نونکا ا یاطع     «امتیازنامه
دارسی» به ویلیام ناکس دارسی که هیچگاه به ایران نیامد را میتوان بر مبنای یک

دستهههبندددی زم هرود رظنم زا ینا   

حاکمیت نظام جمهوری اسالمی ایران و نیز از حیث رویکرد قراردادی به کار گرفته شده در بخش باالدستی ص تعن
نفت و گاز کشور ،به ادوار ذیل شناسایی نمود:
 پیش از پیروزی انقالب اسالمی -1از سال  1280تا  : 1329حاکمیت قراردادها (توافقنامههای) امتیازی

2

 -2از سال  1333تا  : 1353غالبًاًا حاکمیت قراردادهای مشارکتی 3شامل:

1

. Buy-Back
. Concession
3
. Sharing Contracts or Agreements
2
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الف  -قرارداد کنسرسیوم در سال  : 1333این قرارداد با وجود آنکه ماهیتًاًا از نوع قراردادهای مشارکت در تولید 1ب دو
ولی تحت عنوان قرارداد مشارکتی منعقد نگردید.

ب  -قرارداد مشارکت در سرمایهگذاری :2شامل سه قرارداد در سالهای  1957 - 1958میالدی و شش ق رگید دادرار   
در سالهای  1964 - 1965میالدی شایان ذکر است ک رد و ءانثا نیمه رد ه

لاس     

 1345هـ ..ش 1966 ( .م ).اول نی

قرارداد خدماتی ایران با شرکت فرانسوی اراپ منعقد گردید (.)motazer and ebrahami, 1391: 31-45

 -3از سال  1353تا  : 1357حاکمیت قراردادهای خدماتی خطر پذیر 3بر مبنای نص ق لاس تفن نونا    

 1353مط حر

گردید و از آن تاریخ تا قبل از انقالب اسالمی در سال  1357شش قرارداد خدماتی منعقد گردید.
 بعد از انقالب اسالمیشهای تأمین مالی پروژهای
 -4از سال  1358تا  :1 37 1حاکمیت رو 

4
5

 -5از سال  1372تا  :2931حاکمیت قراردادهای خدماتی ایران معروف ب باقتم عیب یاهدادرارق ه لللل لللل
ل ( motazer and
.)ebrahami, 2013: 215-231
همانطور که مشخص است مدل قراردادهای نفتی ایران با سایر کشورها از ابتدا ت ار یدایز تالوحت نونکا

هبرجت     

یاندازیم:
کرده است .در ادامه نگاهی سریع به این دورههای تاریخی م 
الف -عصر قراردادهای امتیازی (  1280تا ) 1329
اولین قراردادهای صنعت نفت ایران بر مبنای امتیازنامه (اعطاء امتیاز) از جمله امتیازنامه دارسی ،امتیاز نف و لامش ت
امتیازنامه نفت شرکت ایران و انگلیس به امضا رسید که نقش حاکمیت و به دنب رد یلم عفانم نآ لا

اهدادرارق نیا      

کام ًالًال ناچیز بود .به موجب قراردادهای نفتی از نوع امتیاز ،شرکتهای خارجی حق انحصاری منابع نفتی منطقه معینی
را برای مدت طوالنی دریافت میکنند .در مقابل این امتیاز ،شرکتهای مزب و تفن دیلوت و فاشتکا هب دهعتم رو     
یشوند .نخستین امتیازات نفتی که در دهه شش ۀدس م    13
پرداخت حقوقی (مالیات و بهره مالکانه) به کشور میزبان م 
هجری به تاریخ نفت ایران تحمیل شد و سفره ذخایر زیرزمینی را در برابر خارجیان گسترد ،امتیاز «هوتز» و «رویترز»
ته یا
شهای ش کر ت ت
بود که هر یک به دالیلی پس از مدتی ،ملغی و از درجه اعتبار ساقط شد .پس از ناکام ماندن تال 
«هوتز» و «رویترز» در استخراج منابع نفتی ایران ،در زمان مظفرالدینشاه ،ننگینت ارق نیر ر اد د رد یتفن 

خیرات لوط      

ایران در سال  1280شمسی به صنعت نفت ایران تحمیل شد .این قرارداد ،امتیاز «دارسی» نام داش بجوم هب هک ت     
این امتیازنامه ،استخراج ،بهرهبرداری ،حملونقل و فروش نفت به مدت  60سال در خاک ایران به استثنای پنج اس نات
شمالی کشور در اختیار دارسی و از منافع حاصل از عملیات آنها  16درصد به عنوان حقاالمتی تلود رایتخا رد زا    
ایران قرار گرفت .در فصل اول از امتیازنامه دارسی ،وظایف طرف خارجی را در زنجیره عملیات نفتی به ش  حر ذذیل
تعیین شده است« :تفتیش و تفحص و پیدا کردن و استخراج و بس ضاح و نداد ط ر و لقن و براجت یارب ندرک      
PSC:Production Sharing Contract
Joint Venture
Risk Service Contracts: RSC
Project Financing
Buy-Back Contracts

1

.
.
3
.
4
.
5
.
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فروش» .اگر این زنجیره عملیات را به زبان امروزی بیان کنیم عبارت است از اکتشاف ،ارزیابی ،توسعه ،تولید ،انتق لا
و فروش (.)Iranpour, 2008: 25-38
اما این امتیاز در سال  1 31 1شمسی به دستور رضاشاه ملغی شد .به دنبال لغو امتیاز دارس رد یرگید زایتما ،ی د هرو    
رضا شاه به شرکت نفت انگلیس و ایران واگذار شد که بین ایران و دولت انگلستان منعقد و به قرارداد  1312مشهور
شد .از معایب قرارداد  1312که میتوان به آن اشاره کرد این بود که در حوزه اجرا ای یداصتقا تالکشم ،زایتما ن     
    

بیشتری را برای ایران به وجود آورد زیرا این قرارداد عم ًالًال برای تمدید مدت قرارداد دارس نیا یلو .دش دقعنم ی

قرارداد دو مزیت عمده داشت؛ او ًالًال حوزه عملیات از  004هزار مایل مربع در امتیاز دارسی به  100ه راز مای عبرم ل   
کاهش یافت و دومًاًا سهیم شدن ایران در منافع خالص سالیانه کمپانی به میزان  20درصد به جای  16درص ارق د ر اد د   
دارسی تعیین شد .اما در ادامه در سال  1328قرارداد الحاقی بین دولت ای و سیلگنا تفن تکرش ناگدنیامن و نار    
ایران (قرارداد گس-گلشاییان) به عنوان ضمیمه قرارداد  1312به امضا رسید ولی به تص یلم یاروش سلجم بیو     
نرسید .در مجموع میتوان گفت در این ن روشک بیصن هچنآ )زایتما( اهدادرارق زا عو

یش هب رتشیب د    
ناریا می ییییییی یییییییی

حقالسکوت شبیه بود و آنچه عاید معاملهگران خارجی به عنوان امتازگر میشد ،سود سرشار و هنگفت از منابع نفتی
سرزمین ایران بود .در واقع در قراردادهای امتیازی ،منافع ملی ،اصل 
یترین قربانی قرارداد بود (Sadeghian, 2010: 6-
.)21
ب  -عصر قراردادهای مشارکتی ( 3331تا ) 1353
تصمیم تاریخی مجلس شورای ملی در  29اسفند  1329مبنی بر ملی شدن صنعت نفت باع یغت ث ی دمع تار ههه ههههای در
قراردادهای نفتی شد .با نفوذ یافتن ملیون در مجلس شانزدهم ،دولت تحت فشار بیشتری قرار گرف اذم هک ت کرات    
جدیتری را با شرکت نفت ایران و انگلیس جهت تحقق منافع ملی کشور دنبال کند .نهایتًاًا کمیسیون نفت مجلس به
ریاست دکتر مصدق نتایج مذاکرات دولت با شرکت مذکور را که به صورت یک الحاقیه بر امتیازنام هدش داهنشیپ ه    
بود ،احقاق کنندۀ حقوق حقه ملت ایران تشخیص ندادند .نهایتًاًا در  29اسفند  1329الیحه پیش هبج یداهن ه رد یلم 

  

مورد ملی کردن نفت به تصویب مجلسین شورا و سنا رسید که هدف آن اصالح نوع قرارداد نفتی ایران و انگلیس با
هدف اینکه دولت بتواند سهم بیشتری از درآمدهای حاصل از می  دوبن ،دیامن بسک ار یتفن نیدا ب هکل       خلعی یید از
شرکت نفت انگلیس و ایران بود .در پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت ایران» جبهه ملی چنین آمده بود ...:صنعت نفت
ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعالم شود یعنی تم ما تکا تایلمع شش ش ششششاف ،اس رهب و جارخت هه هههب رد یرادر
دست دولت قرار گیرد .به موجب قانون ملی شدن صنعت نفت ،قرارداد امتی یزا

 1312باط تکرش و دش مالعا ل     

نفت انگلیس و ایران منحل گردید و مقدرات صنعت نفت کشور در دست مهندسان و کارشناس یناریا ناریدم و نا    
قرار گرفت (.)Iranpour, 2008: 25-38
با این وجود ،با توافق شاه و کشورهای آمریکا و انگلیس برای کودتا علیه دولت دکتر مصدق ،نهضت ملی نف هک ت   
میرفت تا پایانبخش سلطه بر منابع نفتی ایران باشد ،به یک باره در  28مرداد  1332از بین رفت .در نتیجه ،بار دیگر
راهی هموار در برابر قراردادهای استعماری در صنعت نفت گشوده شد و  6آبان  ، 1333قرارداد کنسرس موی
ته هک یجراخ یتفن یا
قرارداد  1312شد و فرآیند جدیدی از منازعات دول رش و ت ک تت تت

تدمع ًاًا د م لوح ر ح رو

نیشناج   
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سهمبری طرفین از عایدات نفتی بود شکل گرفت .در این کنسرسیوم  5شرکت آمریکایی حضور داشتند که ه کی ر
ته ا زین یرگید یا ز یاهروشک     
از سهم یکسان  8درصدی (مجموعًاًا  04درصد) برخوردار شدند هم چن رش نی ک تت تت
انگلستان ،فرانسه و هلند در این کنسرسیوم صاحب سهم بودند که س رش مه ک اتسلگنا ت ننن نننن 1ب ییاهنت ه     04درص ،د

گت نیرتذوفن اب و نیر    
شرکت هلندی «رویالداچسل»  14درصد و سهم شرکت نفت فرانسه  6درصد بود .این ب رز گ گ
1333

گروه شرکتهای خصوصی بود که در رابطه با نفت ایران گرد ه  یقوقح بلاق دنچ ره .دندمآ م ق دادرار        

کنسرسیوم با قراردادهای امتیازی متفاوت بود ،اما محتوای آن با امتیاز فرقی نداشت .در این قرارداد شرکت ملی نفت
به نیابت از دولت ایران در قراردادها شرکت داشت و اگر چه قرارداد اسمًاًا قرارداد مشارکت در تولید بود اما ش تکر
ملی نفت ایران به مثابه محجوری بود که قیم آن همان دشمن قبلی بود؛ به ویژه که رهبر کنسرسیوم هم همان شرکت
انگلستان و ایران بود که به واسطه ملی شدن نفت ،قرار بود کنترل اوضاع از دست وی خارج شود .در این قرارداد که
به قرارداد امینی -پیچ نیز معروف شده است بر خالف قانون ملی شدن نفت ای و جارختسا و فاشتکا مه زاب نار    
فروش نفت به دست شرکتهای خارجی سپرده شد و ایران به دریافت حقاالمتی هبم مان اب( زا م      «پرداخ مالعا ت
شده») اکتفا کرد .طبق شرایط قرارداد با کنسرسیوم ،منطقهای وسیعتر از اراضی تحت اختیار کمپانی بریتیش پترولی ،مو
به عالوه هشت جزیره خلیجفارس از جمله قشم ،خارک ،هنگام و هرمز و همچنین حاشیه خط ساحلی به شعاع سه
مایل از این جزایر و از سواحل ایران در اختیار کنسرسیوم قرار گرفت و شرکت ملی نفت ایران در براب ،مویسرسنک ر
تنها عنوان مالک را یدک کشید و از حقوق و اختیاراتی برخوردار نبود .چند سال بعد ( 7مرداد  ،) 1336اول وناق نی ن   
مستقل در زمینه نفت ،قانون موسوم به «تفحص و اکتشاف و اس  رسارس رد تفن جارخت ک تالف و روش راق

هههههه ههههههه» به

تصویب رسید .اگرچه ماده  2این قانون به طور مطلق انعقاد هر گونه موافقتنامه و قرارداد برای ش تفن یلم تکر    
ایران را بر اساس مقررات قانونی مذکور و سایر شرایطی که خالف قوانین کشور نباشد مجاز دانسته بود ،اما با توجه
به سایر مقررات قانون مذکور معلوم میشد که الگوی مشارکت در تولید یا مشارکت در منافع به ص ترو

ت»
«عاملیت ت

مد نظر قانونگذار بوده است .دولت ایران با وضع این قانون در صدد برآمد تا حاکمیت و نظارت خود بر منابع نفتی
   

را در خارج از حوزه قرارداد کنسرسیوم اعمال نماید و آن را الزماالتباع در هر قرارداد نفتی به ش عضو اب .دروآ رام

این قانون ،دورهای جدید از قراردادهای نفتی شکل گرفت که بیشتر از نوع مشارکت تعریف میشد .فرم ارق لو ر اد د   
مشارکت بر اساس  50 - 50تنظیم شده بود؛ بدین صورت که  50درصد دیگر به یک یا چن رش د ک قلعت یجراخ ت     
فهای خارجی از  50درصد سهام خود  50درص اونع هب مه ار نآ د ن م  ا تلود هب تایل
میگرفت و طرف یا طر 
پرداخت میکردند؛ لذا قرارداد مشارکت به قرارداد  25 - 75مع ههد لوط رد .دش فور     

     

 ، 1340چن درارق هرقف د اد    

مشارکت  50 - 50با شرکتهای خارجی منعقد و منجر به کشف مناطق جدید نفتی ش ارق ؛د ر اد د لاتیا پیجآ اب  ی و ا    
فیلیپس پترولیم آمریکا منجر به کشف دو میدان نفتی رسالت و رشادت و قرارداد مشارکت با پترول فرانسه به کشف
میدان نفتی بالل و سلمان منتهی شد .اولین قراردادی را که ایران در قال راشم یاهدادرارق ب ک رب ،ت داجیا ساسا       
شرکتی با شخصیت حقوقی مستقل یعنی شرکت عملیاتی منعقد نمود ،بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت آنی
1
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تحلیل حقوقی قرارداد بیع متقابل در205 ...

ایتالیا بود .به موجب این قرارداد ،طرفین با سهام مساوی شرکت مستقلی به نام ایران سیریپ و یا شرکت نف ناریا ت   
تشکیل دادند ،به موجب این قرارداد نفت تولید شده در مالکیت شرکت ایرانی بوده و توسط آن به فروش میرسید و
منافع حاصله بین دو شرکت به نحو مساوی تقسیم م 
یشد (.)ibid, 2008: 25-38
ج -عصر قراردادهای خدماتی (  1353تا ) 1357
قانون نفت  1336پس از گذشت  17سال ،در سال  1353مورد تجدیدنظر قرار گرف رد و ت  8مردادم هب لاس نآ ها    
تصویب مجلس شورای ملی رسید .این قانون ثمرۀ تحوالت بینالمللی مهمی است که در دهه  1970در زمین تفن ه   
رخ داده است .این قانون هرگونه فروش و تملک نفت در مخزن (قبل از تولید) را ممنوع کرد و الگ یاهدادرارق یو   
خدمت (پیمانکاری) را به عنوان تنها روش قراردادی مجاز برای عملیات باالدستی ،مقرر نمود .طبق این قانون ،روش
ل» تب هب لید   
«عامل ل

عملیات در تولید که در مشارکتهای الگوی کنسرسیوم متداول بوده ،کنار گذاشته شد و ش تکر

شرکت «پیمانکار» شد .بند دوم ماده سوم این قانون در رابطه با تعیین نوع قراردادهای حاکم ب تکرش نیب طباور ر     
ملی نفت ایران و شرکتهای خارجی مقرر میداشت« :شرکت ملی نفت ایران میتوان رجا روظنم هب د ا تایلمع ی      
اکتشاف و توسعه نفت در بخ شششه ره اب یتفن دازآ یا ریا زا معا یصخش ا و دوش هرکاذم دراو یجراخ و ین    

    

قراردادهایی را که مقتضی بداند بر مبنای پیمانکاری و با رعایت مقرر ا و میظنت نوناق نیا تاحرصم و تا م ءاض       
بنماید .قراردادهای مزبور بعد از تأیید هیئتوزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد ».قرارداد خدمت ،داللت بر انواع
مکانیزمهای مختلفی دارد که به موجب آنها کارهای خدماتی معین و کمک و مس و یکینکت تدعا
دستمزد معین یا قابل تعیین بر عهده پیمانکار قرار میگیرد .بند  1ماده  3قانون نفت

لباقم     

رد ینف

یداش :ت
 1353چن م ررقم نی ییی ییی

«منابع نفتی و صنعت نفت ایران ملی است و اعمال حق مالکیت ملت ای ن عفانم هب تبسن نار ف هنیمز رد ناریا یت       
اکتشاف ،توسعه ،تولید ،بهرهبرداری و پخش نفت در سرتاسر کشور و فالت قاره منحصرًاًا به عهده شرکت ملی نفت
ایران است که رأسًاًا یا به وسیله نمایندگیها و پیمانکاران خود در آن باره اقدام خواهد کرد ».بنابراین یا خود ش تکر
نفت رأسًاًا یا به وسیله قراردادهای پیمانکاری عملیات و موارد مزبور را انجام میداده است و از آنجا که شرکت نفت
ته رد مه نآ ،یجراخ یا
ایران به تنهایی قادر به انج ما دوبن روما نیا هههه ههههه ،ن رش زا ریزگا ک تت تت

«ق دادرار

بوچراهچ     

پیمانکاری» استفاده م 
یکرده است ( .)Ibrahim and others, 2014: 1-26در الگوی قرارداد پیمانکاری موضوع ق نونا
نفت  ، 1353پیمانکار خارجی باید عملیات اکتشاف و تولید را با منابع مالی خود انجام دهد .در نتیجه ریسک
نفت بر عهده پیمانکار است و در صورتی که عملیات اکتشاف و توسعه میدان نفتی به نتیج سرب ه دد ددد(م هدا

کشف
 10ق نونا

نفت  ) 1353تولید تجاری و فروش نفت آغاز و قرارداد تولید تجاری بین طرفین منعقد میشود (ماده  12قانون نفت
یش وناق .دو ن   
 .) 1353سود پیمانکار از قرارداد ،تابع میزان تولید است و از محل قرارداد تجاری فروش نفت تأمین می ی
نفت  1353رویهمرفته قانون متعادل و خوبی بود که ادامه ملی شدن صنعت نف م بوسحم ت

یش لمع رد اما د    
ییی ییی

متأسفانه به خوبی اجرا نشد .قانون نفت  1353اجازه انعقاد قراردادهای مشارکت را ممنوع اعالم کرد ولی اس ئانثت  ًاًا در
ته رد ناریا یتفن یا
دو مورد (ایجاد پاالیشگاه و اجرای عملیات پاالیش داخل کشور و همچن یلاعف نی تت تت
یکرد.
کشور) اجازه انعقاد قراردادهای مشارکت را تجویز م 

 جراخ از   
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د -عصر حاکمیت روشهای تأمین مالی پروژهای (  1358تا :)1 37 1
پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال  ، 1357سرآغازی برای اصالح رژی ارق یقوقح م ر اد د یتما زا یتفن یاه ا و یز    
خدماتی به انواع مطلوبتر نبود بلکه با پیروزی انقالب اسالمی تمامی قراردادهای نفتی که مغایر با قانون مل ندش ی   
صنعت نفت ایران بود لغو گردید و صنعت نفت کشور از اکتشاف تا تولید به دست متخصصان ،کارشناسان و مدیران
ایرانی سپرده شد که همان روح حاکم بر قانون ملی شدن صنعت نفت در زمان مصدق بود .به موج هدحاو هدام ب    
مصوب  18دی ماه « ، 1358کلیه قراردادهای نفتی که  ...مغایر با قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران تش هداد صیخ
یگردد.)hagigat and Pourpartovy, 2013: 49-74(»...
شود کان لم یکن تلقی م 
خوشبختانه عملکرد صنعت نفت در این دوره زمانی نشان داد که کارشناس ناریا صصختم و دهعتم ناریدم و نا ی      
میتوانند حتی در سالهای جنگ تحمیلی این صنعت عظیم را به لحاظ فنی و مالی و بدون انعقاد قرارداده هاتوک یا   
مدت یا بلندمدت با شرکتهای نفتی خارجی به خوبی اداره کنند .اولین قانون نفت کش بالقنا یزوریپ زا دعب رو     
یه تعنص رد ا   
اسالمی هم در سال  1366به تصویب رسید که روح حاکم بر آن ،جلوگیری از هرگونه نفوذ خ جرا ی ی
نفت بود .در این قانون مقررات روشنی در مورد الگوی قراردادهای نفتی مطرح نشده بود .در م هدا  2ق ذم نونا ک رو   
میگوید« :منبع نفت کشور جزء انفال و ثروتهای عمومی است و طبق اصل  45قانون اساس تموکح رایتخا رد ی    
اسالمی است و کلیه تأسیسات و تجهیزات و داراییها و سرمایهگذاریها که در داخل و خارج توسط وزارت نفت و
شرکتهای تابعه به عمل آمده یا خواهد آمد ،متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اس قح لامعا .تسا یمال

   

حاکمیت و مالکیت نسبت به منافع نفت متعلق به حکومت اسالمی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح در
این قانون ،به عهده وزارت نفت است که بر طبق اصول و برنامه کلی کشور عمل نماید» .همچنین به موج هدام ب    6
وب د وناق عنام و  نی اقعنا رد د        

این قانون هر نوع عملیات سرمایهگ راذ ییی خ هدش عونمم یتفن تایلمع رد یجرا

یه سا رب ا اس    
قراردادهای مشارکت در تولید همچنان تداوم یافت .در این ماده قانونی آمده بود :کلیه س یامر هههگ راذ ی ی
بودجه واحدهای عملیات از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی در بودجه ک رد روشک ل جج ججج
یشود .سرمایهگذاری خارجی در این عملیات به هی 
م
چ وجه مجاز نخواهد بود (.)Razavi, 1996: 73-75
عصر حاکمیت قراردادهای خرید خدمت ایران (بیع متقابل) (  1372تا ) 1392
با وجود کارنامه درخشان کارشناسان و مدیران متعهد و متخصص ایرانی در زمینه اداره صنعت نفت در سالهای بعد
از پیروزی انقالب اسالمی ،به دالیلی مانند کمبود سرمایه ،ضعف مدیریت و نیاز به فناوریهای پیشرفته ،قرارداده یا
بیع متقابل توسط برخی مدیران وزارت نفت طراحی گردید و زمینه برای حضور شرکته مهارف یجراخ یتفن یا     
شد .البته زمینههای قانونی قراردادهای بیع متقابل در بند ح تبصره  29ق بوصم هعسوت لوا همانرب نونا     
 1368فراهم شده بود ولی نخستین بار در قانون بودجه س لا

 1372مص بو

 11بهمن

 12بهمن  1 37 1از مجوزه طوبرم یا   

استفاده شد و در قانون بودجه سال  1373نیز به شرکت ملی نفت اجازه انعقاد قراردادهای بیع متقابل صادر گردی و د
این روند تا شروع تحریمها همچنان ادامه یافت .ابداع مدل قراردادی بیع متقابل ک ارق زا یعون ه ر اد د یتامدخ یاه     
محسوب میشود و عم ًالًال در سال  1372صورت گرفت را میتوان برآیند تحوالتی دانست ک ارق عاونا رد ه ر اد د یاه    
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نفتی ایران از سیستم امتیاز به عاملیت و از عاملیت به مشارکت و مشارکت به قراردادهای خری یراکنامیپ تمدخ د    
در سالهای قبل از پیروزی انقالب اس ارق نیا و داد خر یمال ر اد د هب اه تفایرییغت لکش دوخ هبون هههههههه هههههههههای از هم نی
قراردادهای خرید خدمت گذشته محسوب میشدند که مجوز استفاده از آنها در قانون نفت مصوب  1353داده شده
بود ( .)khavari, 2003: 60-68بیع متقابل قراردادی است که به موجب آن شرکت خارجی ب و مزال هیامرس نیمأت ه
اجرای عملیات توسعه میدان نفتی یا گازی خاص متعهد میشود و در مقابل ،شرکت ملی نفت ایران توافق میکند که
از طریق فروش مستقیم نفت یا گاز حاصله به پیمانکار یا تخصیص عواید حاصل از فروش سهم گاز یا نف فرط ت   
قرارداد به طرفهای ثالث ،هزینهها و خدمات پیمانکار را جبران نماید .تعهدات و تک هب مات یگتسب نیفرط فیلا

   

توافق طرفین دارد .در واقع ،مدل اولیه این مدل قراردادی چندان حساسیت برانگیز نبود زی ،دادرارق نیا قبط رب ار      
شرکتهای نفتی خارجی متعهد میشدند که عملیات تعریف شدهای را با مبلغ معین و ظرف مدت زمان معین انج ما
دهند و سپس میدان نفتی یا گازی موضوع قرارداد را ترک نموده و هزینههای خود را طی اقساط معین از محل تولید
همان میادین دریافت کنند .اولین پروژه صنعت نف م زین لباقتم عیب شور هب روشک ت رررررر رررررررب دایم هعسوت هب طو ین     
سیری  Aو  Eاست که پس از انصراف شرکت نفتی کونوکو آمریکا ،به دلی  یداصتقا میرحت ل د هیلع اکیرمآ تلو      
ایران ،با شرکت توتال فرانسه به ارزش  800میلیون دالر در س لا

 1374منعقد ش  د ( (Salehi-Isfahani, 1995: 119-

.)146
منابع انرژی ایران در دریای خزر
در مورد میزان منابع هیدرو کربنی دریای خزر گمانههای متفاوتی مطرح شده است ،براساس اع مال

و ییاپورا عبانم

آمریکایی و سازمان انرژی جهانی در مجموع ذخایر تأیید شده این دریا شامل حدود  50میلیارد بشکه نفت و ح دود
 260تریلیون فوتمکعب گاز طبیعی است.

نقشه شماره  :1موقعیت دریای خزر
Source: http://thediplomat.com
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ت،
شناخته شدهترین میدان نفتی و گازی ایران در دریای خزر که دارای کمترین ساحل یعنی حدود  600کیلومتر است ت
میدان سردار جنگل است.

نقشه شماره  -2ذخایر نفت و گاز دریای خزر

Source: http://hugequestions.com/Eric/TFC/Bollyn-Caspian-Oil.html

این میدان که در انتهای بخش مرزی ایران در استان گیالن واقع شده ۲۴ ،کیلومتر طول و  ۱۶کیلومتر عرض دارد و از
الیههای مختلفی تشکیل شده است و در سال  ۱۳۸۰و در عمق  ۷۰۰متری از سطح آب ،کش و ف
رد یتفن هیال

سال  ،) 90در پی مطالعات اکتشافی روی سکوی نیمه شناور امیرکبیر ،یک
مخزن هیدروکربوری کشف شد .گفته میشود میدان س ادر ررر جنگ یاراد ،ل

قمع     

 ۱۰ساللل بع رد( د
 ۷۲۸مت نیا رد یر   

 ۵۰ه از ررر میلی هریخذ بعکم توف درا     

«درجا» ی گاز است؛ یعنی بیش از  ۱۰برابر میدان شاه دنیز در جمهوری آذربایجان .این در حالی اس زا شیپ هک ت
این ،سهم ایران در دریای خزر  ۱۱تریلیون فوت مکعب گاز اعالم ش هد

ب  دو ( ( .)Maleki, 2010: 117-154همچن نی

میزان نفت درجای الیه نفتی این میدان ،دو میلیارد بشکه است که نفت قابل استحصال آن حدود  ۵۰۰میلیوننن بشکه
ی آذربایجان قرار دارد و دو طرف تفاهم کردهاند
برآورد شدهاست .میدان سردار جنگل محل مناقشه ایران و جمهور 
تا تعیین تکلیف سهام متعلق به دو کشور از بهرهبرداری از این منابع امتناع نمایند .پیشبینیهای اولیه در م مهس درو   
ایران از نفت خزر  20میلیارد بشکه است که در ميادين نفتی سردار جنگل ،چالوس ،نورو رویان ،رامس و رسدورو ر
یت ناو
چند منبع دیگر واقع است؛ اما با توجه به عدم لرزه نگاری در همه مناطق و مشخص نبودن عم من ،نداعم ق ییی ییی
نسبت به دقیق و اقتصادی بودن همه منابع ابراز نظر اطمینان بخشی نمود.
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نقشه شماره  -3مسیرهای انتقال منابع نفت دریای خزر

Source: https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=13011

یه یا
یثب یامرس طيارش و تا ههه ههههگ نارگن ،یراذ یی یی
موقعيت ژئوپليتيکي و بحرانهای منطقهای ،دولتهای متزل ب و لز یی یی
ته و لمح یا
زیستمحیطی و وضعيت حقوقي نامشخص اين دريا ،همچنين فقدان زیرس خا ت ت

ت و لقن ررر ررررانز هب تي   

ته  هک دنتسه يیا ک نآ اب رزخ هزوح ياهروش تسا ور هب ور .......... .........
عنوان يکي از عوامل مهم ،از جمل ودحم ه دی تت تت
ل شدهه است،،
يکي از مشکالت عمده منطقه خزر که شايد به مانعي مهم در توسعه نفت و گاز منطقه ت ونکا ننن تب يد ل ل
انحصاري بودن خطوط لوله نفت و گاز منطقه براي روسيه است .داشتن خطوط لوله در اين منطقه بس اي ررر مهمممتررر از
داشتن نفت و گاز است؛ چرا که عدم دسترسي به بازارهاي جه نا ييي و ع مد

رداص رد يياناوت ا  ت ا بس عبانم ني ب

میشود که ذخاير نفت و گ وخرب يرتمک تيمها زا زا ر ب راد ا قطنم ياهروشک يياناوت مدع .دش ه داجيا يارب      

    
      

زیرساختهای ترانزيت به دليل وضعيت نامساعد اقتصادي ،آنها را وادار به استفاده از سيستم خط هيسور هلول طو    
میسازد؛ که در پارهای از موارد اين کشورها را مجبور به توليدات کمتر نفت و گاز ساخته است .سؤالی ک هراومه ه   
مطرح میشود اين است که آيا کشورهاي تازه مس يسور هب دياب قباس يوروش زا هدش لقت ه دامتعا اي و دننک     

   

نکههه به
تولیدکنندگان منطقه خزر بايد به فکر متنوع ساختن راههای انتقال نفت و گازشان باشند .درياي خزر بدون ای 
هيچ درياي آزادي راه داشته باشد ،محصور در خشکي است .ارتباط فيزيکي کشورهاي اين منطقه نيازمن اب طابترا د    
کشورهاي همسايه و استفاده از خطوط لوله آنهاست ( .)Marika Karyany, 2005: 195-226تقريبًاًا در همههه م راو دد
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بحث خطوط لوله صادراتي منطقه خزر ،موضوع کشمکشهای منطقهای است که يک

اف ک ضا روت ا رد يف

ياهريسم     

پاياني صادراتي است .گروههای مذهبي و نژادي زياد اين منطقه و کشمکشهای م م نيا رد هک يمواد ن حرطم هقط      
است تهديدي براي خطوط لوله موجود و زیرساختهای آن است .ا قطنم و يموق تالکشم ني هههه هههههای ب نورد و ني
کشورها ،مانعي براي توسعه نفت و گاز منطقه شده است .خوشبختانه در ح ضاح لا ر شالت اب      
کشورهاي مشترکالمنافع صلح موقت برقرار و بيشتر خشونتها در اين منطقه پایانیافته اس .ت

قنامههه امن تي
توافق ق
ی ا ني
کش کم شششهای ی

ی ن ونروگا  -ق اتسنمرا نيب شکمشک( غاب هر ن و     
منطقه که منجر به بیثباتیهایی تاکنون شده است؛ کشمکشهای ی
آذربايجان) ،چچن (شورشيان جداگرا در روسيه) و آبخازيا (کشمکش بين گرجستان و آبخاز نيا هچرگا .تسا )اي     
تهای خطوط لوله در منطقه خزر را ب ديدهت ا    روبهههرو ک و هدر
کشمکشهای در داخل اين منطقه بودند اما زیرساخ 
کشمکشهای بين کشورها جلب سرمایهگذاران خارجي براي توسعه صنعت نفت و گاز منطقه را ب ديدرت ا    روبهههرو
ساخته است .الکساندر راندلي معتقد است که بيشتر کشورهاي حوزه خزر با ایالتهای الاب داسف حطس و فيعض     
هستند .آنچه اهميت دارد رسيدن به سطح ثبات و پايداري اقتصادي و همچن يلام فافش متسيس ني ا نيا يارب يت

    

کشورها است تا در بهبود صنعت نفت و گازشان تأثیرگذار باشد .رژيم حق زين رزخ يايرد صخشمان يقو لماع

     

ديگري در افزا شي

اختالفات منطقهای و تأخیر در ادامه توسعه ميادين نفت و گاز منطقه است .مشکالت عمده بر سر

ذخاير نفت و گاز منطقه خزر در نبود کي

توافقنامه بين پنج کشور حاشيه خزر اس جيابرذآ ،هيسور هچرگا .ت ا و ن   

قزاقستان موافقتنامههای دو جانبه با يکديگر به امضا رساندند ،اما همچنان نبود کي

موافقتنامه پنج جانب رد يلک و ه   

یهای بين کشورهاي ساحلي ب و تشادرب يار
اين دريا و عدم تع يي ن رژيم حقوقي مانع عمدهای براي توسعه همکار 
توسعه منابع نفت و گاز اين حوزه است (.)Shoaib, 2011: 1-40

نقشه شماره  -4کشورهای حاشیه دریای خزر Source: http://www.inio.ac.ir/Default.aspx?tabid=2007
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بازار جهاني انرژي ،عرصه داد و ستد حاملهای انرژي ن يظ ر نفت خام و گاز طبيعي اس ق زا يدودح ات هک ت ا نون      
عرضه و تقاضا پيروي میکند .بدين معني که هر چه عرضه نفت و گاز افزا شي

تهاا
يابد ،ضمن کاهش تقا ،اض قیمت ت

یرود .البت و هضرع لماع زا ريغ ه   
ییابد و برعکس ،هر چه عرضه کمتر شود ،تقاضا و قیمتها نيز باال م 
نيز پا يي ن م 
تقاضا که عمدهترین عامل است ،عوامل ديگري نيز در بازار جهاني ان يژر

تأثیررر دارنددد؛ ن ارحب ريظ نن نننه ،يسايس یا   

یکنددد.
اقتصادي که از طريق اختالل در روند طبيعي عر  تابث ،اضاقت و هض ا ينوگرگد شوختسد ار رازاب ني         می ی
فکنندگان منابع در پارهای از موارد تضاد منافع وجود دارد .از يک
در بازارهاي انرژي بين صادرکنندگان و مصر 

وس   

یکنند ميزان عرضه را کنترل کنند تا از ميزان تقاضا و عدم کاهش قيمت مطم .دنشاب نئ   
کشورهاي صادرکننده سعي م 
در حقيقت اين گروه به دنبال ثبات قیمتها در بازارهاي انرژي هستند و از طرف ديگر کش ياهرو

فکنندهه از
مصرف ف

نالمللی انرژي سعي در باال بردن ميزان عرضه و ذخيره انرررژي و ک شها
طريق سازمانهایی ن يظ ر آژانس بی 
دارند .باگذشت زمان و با توجه به آنچه که ذکر شد ،اهميت منابع نفت و گ اونع هب رزخ زا ن هزوح کي 

تهاا
قیمت ت
يژرنا       

حاشیهای آشکار م 
یشود (.)eglim, 2002, 215-218
تان زا د ::
به طور کلي دو عامل در اهميت جايگاه منابع نفت و گاز خزر در بازار جهاني انرژي مؤثر اس رابع هک ت تتت تتت
 -1استفاده و بهرهبرداری از نفت و گاز اين منطقه توسط مصرفکنندگان ،جهت اعم ر و يسايس راشف لا و رب ينا

   

صادرکنندگان اين منابع و تأمین امنيت انرژي بحث امنيت انرژي در چند سال اخير از اهميت خاصي برخوردار ش هد
اس و ت

فکنند هه ه ب بانم عونت لابند ه ع ان شيازفا يارب دوخ يژر دنتسه يژرنا تينما ... ......................
ياهروشک      مصر فف 

 -2تسلط قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای بر کشورهاي حوزه درياي خزر از طريق کنترل ب رد هدش رکذ عبانم ر

  

اين منطقه.
ت خ ما استتت .ازای ور ن
منطقه دریای خزر دارای ذخایر نفت و گاز اثبات شدهای معادل  65تا  75میلیارد بشکه نفت ت
تحت تأثیر فروپاشی شوروی و افزایش روزافزون تقاضای جهانی انرژی ،اهمیت ژئوپلیتیک

یدایز کیمونوکاوئژ و    

کسب کرده است .به گونهای که طبق پیشبینیهای انجام شده ،در سال  3/5 ، 2020درصد عر و تفن یناهج هض

6

درصد عرضه جهانی گاز را به خود اختصاص خواهد داد .در خصوص ایران ،من ذم عبا ک س هب رو ه لیسناتپ هویش       
تقویت اقتصاد سیاسی ایران را دارد:
 -1بهرهبرداری از ذخایر نفت خام بخش ایرانی دریای خزر
 -2مشارکت در توسعه میادین نفت و گاز کشورهای تازه استقالل یافته منطقه
 -3انتقال منابع یادشده به بازارهای جهانی انرژی (.)ibid, 2002, 215-218
یشود .با این وج دو
عواید حاصل از این پتانسیلها به دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم حاصل م 

ی ناش زا ی
چ لا شششهای ی

تاند
معادالت جهانی قدرت ،منافع ایران در منطقه را با مشکالت و موانع زیادی مواجه ساخته است .این موانع عبار 
از :ضعف و بیثباتی سیاسی-اقتصادی و ع مد

 یاهروشک لالقتسا ا زیخ یژرن

یهایشاننن،
هقطنم        در تص یم مممگیری ی

استراتژیهای ایران ستیز امریکا و اسرائیل ،رقابت جدی ترکیه و روسیه با ایران در تسلط بر مسیرهای صدور ان یژر
ی
منطقه و نهایتًاًا ضعف سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در مواجهه با چالشهای مذکور؛ بنابراین پتانسیلهای ی
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یادشده در صورت رفع موانع موجود ،به واسطه درآمدزایی و اهمیت بخشی ب تیلپوئژ تیعقوم ه ی ریا ک ا  ،ن ا صتق اد      
سیاسی ایران را تقویت خواهد کرد (.)Starr, 1997: 49-68
ایران و منابع نفت و گاز دریای خزر
کشورهای همسایه همچون قزاقستان ،ترکمنستان و آذربایجان در برداشت از منابع انرژی این دریا بسیار موف لمع ق   
کردهاند و روز به روز نیز بر تولید خود میافزایند و روسیه نیز فعالیتهای گسترده خ عورش شیپ یدنچ زا ار دو     
یهای اولیه که سهم کشور ما از ذخ  ریا ننفت
ش ب ین 
کرده و به پیشرفتهای نیز رسیده ،اما با وجود این و با توجه به پی 
خزر حدود  20میلیارد بشکه نفت میدانند (این میزان بسیار بیشتر از منابع ذخایر روسیه در این دریاست) ولی ای نار
یشود که چ یلماوع ه   
تاکنون در تولید حتی یک بشکه از این میزان نیز ناتوان بوده است .در واقع این سؤال مطرح م 
در این امر نقش داشته است؟ آیا موانع قانونی در این امر دخیل بودهاند و یا عوامل دیگر؟ برخی از کارشناسان علت
یدانند؛ مسئلهای که تقریب ًاًاًاًا
تأخیر ایران در برداشت از ذخایر نفتی خزر را بالتکلیفی سهم این کشور از دریای خزر م 
چند سالی است بالتکلیف باقی مانده و آخرین گمانهزنیها حاکی از آن است که  4کشور همسایه ما به فکر توافق با
یکدیگر بر سر سهم خود از دریای خزر هستند تا در این صورت ایران را وادار به پذیرش نظر خود کنند .این دیدگاه
تا حدی میتواند درست باشد ،زیرا برآوردها در ذخایر منابع نفتی ایران حا يك از آن است ک یتفن عبانم نیرتشیب ه     
شناسایی شده ایران در این دریا ،دقیقًاًا در محلهایی است که اختالفات متعددی بر سر تعیین حدود مرزی دریایی با
ترکمنستان و بهویژه جمهوری آذربایجان وجود دارد ( .)gabezee, 2004: 189-204جدول زیر به خوبي بياانگر ا ني
مسئله است:
جدول شماره  -1میدانهای مهم نفتی شناسا يي شده در جنوب درياي خزر
بلوك
( 1البرز)

عمق (متر)

نفت در جا احتمالي (معادل ميليون بشكه)

موقعيت در محدوده

500

20000

800

3000

بهای درياي خزر
 17تا  22درصد آ 

750

3000

 14درصد

( 24نور و رويان)

700

2550

 17درصد

( 23رامسر)

( 29چالوس)
6

8
7
( 18رودسر)
جم ع

مشترك با جمهوري آذربايجان

 11درصد

600

1500

550

0041

750

900

 17درصد

80

500

 17درصد

ـــ

32850

نزد كي

نزد كي

ساحل ايران

ساحل

Source: Anvarkhamehy, 1997: 86-88

اما این امر نمیتواند عامل اصلی عدم بهرهبرداری کشورمان از منابع نفتی این دریا باشد چرا ک  میهاوخب رگا ه یک   
نگاهی به گذشته و رژیم حقوقی این دریا بندازیم ،این گفته تأیید خواهد ش ا نیب هدقعنم یاهدادرارق رد .د ی و نار    
شوروی برای چگونگی استفاده از منابع نفت و گاز دریای خزر مقرراتی وضع نشده بود و اص ًالًال مشخص نبود که دو
کشور چگونه باید از منابع نفتی دریای خزر استفاده کنند .از آنجایی که طبق معاهده بین دو کشور اس یایرد زا هدافت   
خزر برای هر یک از دو طرف به صورت مشاع قلمداد گردیده بود ،لذا هیچگونه مانع قانونی برای حفاری برای ایران
وجود نداشت؛ اما ایران از دست زدن به چنین کاری خودداری نمود و میدان را یا به صورت اجباری و یا به واس هط
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 1368ه تیلاعف چی ی د یرافح یارب ار  ر

  

ضعف دیپلماسی کشورمان برای طرف مقابل خود باز گذاشت و ت لاس ا   

دریای خزر انجام نداد؛ اما مسلمًاًا مهمترین عامل برای عدم بهرهبرداری ایران از خزر به صرفه نب رد تفن دیلوت ندو

  

ن قس هك( ایرد نیا تم     
قت یر ن ن
دریای خزر برای ایران است .با توجه به اینکه ایران در جنوب دریای خزر و در عمی 
گاهی به  980متر هم میرسد) واقع شده و بیشتر منابع نفتی آن در مناطقي است که تقریبًاًا ب زا شی

 600مت ا ر رررتف عا

ق  6000مت  دنمزاین تفن جارختسا و دشاب نیمز ریز یر ا افتس د زا ه         
دارد .همچنين به نظر ميرسد چاهها تا عمق ق
ته اب یا الال الالالدس یت
تکنولوژیهای پیشرفته استخراج در آبهای عمیق است که هزینههای بسیار باالیی را برای فعالیت ت
نظیر اکتشاف و استخراج نفت در این بخش از دریا میطلبد .همچنین وجود منابع عظیم نفت در جن هک روشک بو    
میتوان با هزینه کمتری در آنها اقدام به عملیات اکتشافی و تولید کرد ،از دالیل عمده عدم توجه به بهرههب زا یرادر
منابع ایران در این دریاست (.)Taheri Shemirani, 1999: 455-472

نقشه شماره  -5سواحل ایران در دریای خزر Source: https://www.researchgate.net

اما در سالهای اخیر کشورمان نیز فعالیتهایی هر چند کمتر و ناکافی را در این قسمت از دریا شروع کرده است .با
توجه به اینکه ایران امیدی به اجماع پنج کشور ساحلی خزر بر روی تقسیم عادالن رادن ایرد ه د   ،د صر د تسا د ات   

   

میدان را برای طرفهای مقابل برای محق دانستن خود و ادعاهای بیپایه و اساس آنها باز نگذارد .از اینننرو ته نار
در سالهای اخیر بدون توجه به نظام فعلی دریا ،تالش کرده است در حوزههای مورد نظر خود فراتر از خط فر یض
حسین قلی _ آستارا به فعالیتهای اکتشافاتی بپردازد .البته تا آنجا که این امر به بحران در روابط با چهار کشور دیگر
ساحلی منجر نشود .چنین رویکردی نشان میدهد که مهمترین عامل در شروع فعالیتهای نفتی ایران در دریای خزر
مشخص نبودن رژیم حقوقی خزر است؛ بنابراین ایران درصدد است اجازه ندهد خط فرضی مذکور ب زرم ناونع ه    
دریایی کشور شناخته شود و بنا دارد قبل از آنکه ماجرای تقسیم دریا جدی شود ،جای پ طخ نآ یارو ار دوخ یا    
فرضی محکمتر کند .در همین رابطه ايران مطالعه اكتشافي كامل خ دودحم رد( يبونج رز ههه ههههاي ح دود

 22درص زا د

خزر) را انجام داده و براي نخستين بار ساختارهاي محتمل نفتي اين منطق رافح يارب ه يييييييه صخشم يفاشتكا يا    
گرديده است .بر اساس اين مطالعه احتمال وجود نفت و گاز در حداقل  8بلوك آن بيشتر است .از آنجا كه اكثر ا ني
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بلوكها در عمق  004تا  800متر از سطح آب قرار دارند ،لذا براي انجام حفاري اكتشافي در آنها ب بسانم يلكد ه    
ن يظ ر دکلهای نيمه شناور نياز است كه جهت ساخت چنين دكلي ب قمع ات يرافح يار     

 1000مت يتامادقا زين ر    

صورت گرفته است .در این راستا ایران سکوی استخراج نفت خویش موسوم به "ایرانالبرز " را با حضوررر "محم دو

احمدی نژاد " رئیس جمهوری اسالمی ایران در دریای خزر به آب انداخت که امکان اکتشاف ذخایر نف ار زاگ و ت   
در این دریا را فراهم میسازد .البته مشخص نیست که ایران سکوی اکتشافی خ زا تمسق مادک رد ار شیو

یایرد     

خزر مستقر خواهد کرد .در این راستا احتمال ميرود که ایران تالش خواهد کرد از آن برای بهرهبرداری از حوزههای

نفتی دریای خزر (که در فاصله  50 - 80کیلومتری از خطوط مرزی " آستارا  -حسن قلی واقع شده كه به قول رقب یا

یآم نیدب .ديامن هدافتسا )هد     
ایران در این دریا ،در دوران اتحاد شوروی مرز آبی میان مسکو و تهران به حساب می ی
ترتیب کشورمان با وجود بهرهبرداری گسترده س ا یلحاس یاهروشک ریا ی ،ایرد ن       متأس ناف ههه در زمین و فاشتکا ه
استخراج نفت و گاز در دریای خزر کارنامه موفقي ندارد .در واقع به جز مشارکت  10درصدی در پ زاگ هژور    «ش ها
دنیز» در جمهوری آذربایجان ،فعالیت دیگری از ایران به ثبت نرسیده است .شرکت نفت دریای خزر (کیپک تدم )و   
 12سال است که با گرفتن بودجه از وزارت نفت ،حتی یک پروژه به انجام نرسانده و در این زمینه حتی یک

هکشب   

نفت نیز تولید نکرده است .مدیر عامل کیپکو اظهار داشته که ما منتظر ده میلیارد دالر هستیم ت ورپ ا ژژ ژژژههاای خ ار دو
شروع کنیم .سکوی حفاری آرش پس از تالش فراوان از خلیج فارس به دری  و دیدرگ لقتنم رزخ یا د  ر رر ررررررروز اول
حضور خود در دریای خزر ناگهان آتش گرفت .دکل حفاری نیمه شناور البرز یا امیرکبیر همچنان در حال افتتاحهای
مجدد است ،اما از فعالیت حفاری آن خبری نیست (.)Frshadgohr and Myrthahamy, 2004: 77-96
امتیازات قراردادهای بیع متقابل
 ۱ــ سهم دولت از درآمدهای پروژه بسیار باالتر از اشکال دیگر ق و تسا دادرار

 تیکلام و تیمکاح قح ک روش

     

میزبان نیز حفظ میشود .این سهم اغلب بیش از  ۹۰درصد بوده است؛  ۲ــ عمر کوتاه قرارداد به معنی حضور کمتر
یرس تایلمع و د   
خارجی هم هست؛  ۳ــ در میادینی که میزان تولید طی مدت بسیار کوتاهی به نقطه اوج خ م دو یی یی
یتوان رد اما ،دوش یقلت یبسانم ۀویش د       
تولیدی را طی مدت کوتاهی میتوان به شرکت م ّلّلی نفت واگذار کرد ،می ی
میادینی که به توسعۀ مرحله به مرحله نیاز دارند ،باید قرارداده لحرم دنچ تروص هب ا ههههه ههههههای امض ؛دوش ا     ۴ـ ـــ در
صورتیکه قیمت نفت در میانمدت و بلندمدت افزایش یابد ،حجم منافع پیمانکار خ زا لصاح یاهدمآرد زا یجرا

  

طرح به صورت واقعی کاهش خواهد یافت؛  -۵شیوه پاداش و تنبیه که در قراردادهای اخیر بیع متقاب هدش ظاحل ل    
است ،میتواند انگیزههای پیمانکار را افزایش دهد ،اما لزومًاًا افزایش انگیزه ،این نوع ق یش رگید اب ار دادرار وووو وووووههاای
قرارداد برابر نمیکند؛  -6قراردادهای بیع متقابل ،دستیابی به بازدهی و سهم بیشتر از منافع ناشی از توسعه می ار نیدا
نسبت به سایر اشکال قرارداد برای کشور ممکن میسازد (.)Darvishi and Fayyaz, 2012: 89-114
کاستیهای قراردادهای بیع متقابل
 -1صیانتی نبودن تولید :در قرارداد بیع متقابل طرف خارجی هیچ گونه مسئولیت یا تعهدی نس ینالوط هرود هب تب    
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پس از قرارداد را نمیپذیرد .از طرفی وا حض است که میزان تولید دوره قرارداد بر میزان تولید دوره طوالنیتر پ زا س
یگذارد.
اتمام قرارداد اثر م 
گترین اشکال قراردادهای مورد بحث را دوره کوت نآ ها
 -2کوتاه بودن مدت قرارداد بیع متقابل :برخی مخالفین ،بزر 
میدانند به گونهای که پیمانکار بعد از این که پروژه به بهرهبرداری رسید علی رغ ندش ینالوط م     پرداختتته یا ششش ،
یشود به تجربیات پیمانکار اضافه نشود.
دیگر نظارتی به کار میدان ندارد و این امر باعث م 
یشود ساختار س و تخ
یهایی که برای بیع متقابل ذکر م 
 -3عدم انعطاف قراردادهای بیع متقابل :یکی دیگر از نارسای 
پیچیده آن است زیرا این قراردادها عم ًالًال در حوزههای کشف شده آن هم فقط جهت عملیات توسعه و استخراج یک
فاز مشخص بکار میروند و همخوانی چندانی با قراردادهای اکتشاف و به ویژه عملیات توسعه چند فازی یا مرحله
به مرحله ندارند.
 -4عقد قراردادهای بیع متقابل بدون مطالعه قبلی و اطالع از نیاز مخازن.
 -5باال بودن نرخ بازگشت سرمایه :اگر پروژه در زمان مقرر تحویل شرکت ملی نفت شده و شروع به تولید و فروش
نفت نماید ،بازپرداخت کلیه هزینهها به پیمانکار از همین محل انجام م 
یشود (.)Azzioalhy, 2005: 8-32
مخالفان قراردادهای بیع متقابل
الف) -فقدان انگیزه کافی پیمانکار برای استفاده بهینه از مخزن و عدم رعایت تولید صیانتی :از آنج د راکنامیپ هک ا ر   
تولیدات حاصل از مخزن سهیم نیست ،انگیزه کافی برای استفاده بهینه و مدیریت کارآمد مخ رادن نز دد ددد؛ کههه در این
صورت ممکن است تولید صیانتی که عبارت است از تولید بهینه از مخزن در طول عمر میدان نفتی ،رعایت نش و هد
یداننددد.
فراموش شود .این گروه ج ارق بسانم نیزگیا ر اد د ب یاه ی یلوت رد تکراشم یاهدادرارق ار لباقتم ع د        می ی
ب) -کوتاه بودن مدت قراردادهای بیع متقابل (.)Akhavan, 2014: 1-32
پ) غیرقابل انعطاف بودن قراردادهای بیع متقابل :پیش از آنکه پیمانکار تعهدات قراردادی خود را آغاز نمای غلبم ،د   
کل قرارداد معین است و تجدید ن تخس رایسب غلبم نیا رد رظ

ت .ت) ک کنامیپ کسیر ندوب م ا رتشیب :ر      
سا تت تتتت تتتتتت

قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت و گاز ایران در مورد توسعه میادین و مخازن است و شرکت پیمانکار خ یجرا
تنها برای رساندن میزان تولید تا سقف معینی که در قرارداد میآید وارد عمل میشود و هیچگونه ریسکی نه در زمینه
ت .ث) ب ندوب الا   
اکتشاف و نه در سایر زمینهها متحمل نمیشود و این یکی از بزرگترین ایرادات این ق دادرار است ت
نرخ بازگشت سرمایه .ج) عدم آموزش و انتقال تکنولوژی :عم ًالًال به لحاظ عدم وجود انگیزه و مش مزال قو هب زین و    
علت کوتاه بودن مدت قرارداد ،انتقال دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته محق نیا زا و تسا هدشن رسیم و ق حیث

    

قراردادهای بیع متقابل مزیتی بر قراردادهای مشارکت در تولید ندارند (.)ibid, 2014: 1-32
دیدگاه موافقان قراردادهای بیع متقابل
الف) حفظ حاکمیت و منافع ملی و عدم مالکیت پیمانکار خارجی بر مخازن نفتی :در قراردادهای بیع متقابل مالکیت
یش رد و دو هیچچچیک کک از
 ۱۰۰%کشور و دولت نسبت به نفت و گاز موجود در سفرههای زیرزمینی ک ما ًالًالًالًال حف م ظ یی یی
یکند.
عملیات پروژه ،پیمانکار مالکیتی بر مخازن پیدا نم 
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ب) کوتاه بودن مدت قرارداد :به نظر موافقان ،کوتاه بودن مدت قرارداد به معنی کوتاه بودن مدت حضور پیمانک نارا
خارجی و بالتبع جلوگیری از سوء استفاده ایشان است.
پ) انتقال تکنولوژی و دانش فنی و آموزش نیروهای داخلی :موافقان عقیده دارند ک درارق نیا داقعنا ه ا هد ا ثعاب       
یشود.
انتقال دانش فنی روز و تکنولوژی پیشرفته به داخل کشور م 
ت) -دسترسی به سرمایهگذاریهای خارجی و عدم تضمین دولت :در ابت ود لباقتم عیب رما یاد ل نودب ت

چیه   

    

یتوان رهب نآ زا د هه هههب و هدومن یرادر یزه نن ن ننننههاای پیمانک ار را
هزینهای صاحب یک مخزن توسعهیافته میشود که می ی
یس نزا ددد بس رای
بازگرداند و از این لحاظ قراردادهای بیع متقابل که امکان دسترسی به چن مهارف ار یمسیناکم نی     می ی
مناسب است (.)Ahmadi Nia, 2002: 23
ث) -نداشتن ریسک برای دولت :موافقان قراردادهای مزبور عقیده دارند که قراردادهای بیع متقابل هیچگونه ریسکی
را به دولت تحمیل نمیکند ،چرا که به عنوان نمونه در تبصره  ۳آیین نامه اجرایی شیوه قراردادهای بیع متقاب لاس ل   
 ۸۴آمده است :در صورتی که عملیات اکتشاف به کشف می ییدان تج د روکذم هقطنم رد یرا ر قر  رجنم دادرا ن دوش      
قرارداد خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ گونه وجهی را نخواهد داشت.
تهای قانونی
تنگناها و محدودی 
یکی از محدودیتهای عمدهای که قانونگذار به کارفرما تحمیل نموده و بیرغبتی آنان را به همراه دارد این است که
اگر میادین نفتی به فاز تولید نرسند ،همه هزینههای صورت گرفته پیمانکار بدون جبران باقی میمانددد .ای رد هتکن ن   
ق یناو ن و 

آیی نن ننام مم هه اا ای مختل شا اهراب ف ا  تسا هدش هر ک ب اجنیا رد ه ه دو  هنومن ا م هراشا نآ ز یییییییییییییییییییییی ی
یشو دد د:

الف) آیین نامه اجرایی شیوه قراردادهای بیع متقاب بوصم ل   

 ۱۳۸۴ /۴/ ۱۵هیئتتت دول هرصبت رد ت     ۳م هدا  ۸مقرر

میدارد …« :در صورتی که عملیات اکتشاف به کشف میدان تجاری در منطقه مذکور در قرارداد منجر نشود ق ادرار دد
خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ گونه وجهی را نخواهد داشت.
ب) -قانون برنامه چهارم توسعه

نکته :محدودیتهای یاد شده بیشتر در قراردادهای بیع متقابلی که به منظور شناسایی و اکتشاف منعقد میش نو ددد – و
ییابد.
در ایران بسیار کم است – بروز م 
ی از جمل عیب ه   
یکی دیگر از محدودیتهای قراردادی که قانونگذار در قوانین و مقررات بر شیوههای سرمایهگ راذ ی ی
متقابل تحمیل نموده است؛ تعیین سقف هزینه سرمایهای قرارداد

است (.)Moghadam and mazraaty,2006: 157-182

تنگناها و محدودیت اجرایی
 -۱تعیین سقف قرارداد مطابق ماده  ۱۸قرارداد نمونه که چنانچه در مراحل اجرایی هزینهها از س زواجت مولعم فق    
کند شرکت ملی نفت ایران چنین هزینههایی بازپرداخت آنها را تقبل نخواهد کرد.
 -۲عدم اعمال سیستم پاداش و مجازات در زمان اجرای قرارداد.
- ۳مسئولیت محدود پیمانکار نسبت به تولید ،تأسیسات ،خطوط لوله فقط به دوره راه اندازی و تحویل در م تد
روز از  ۲۸روز.

۲۱
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 -۴عدم رعایت تولید صیانتی در دوره عملیات توسعه و تولید به دلیل کوتاه بودن مدت قرارداد.
یربط مثل محیط زیست و...
 -۵مشکالت مربوط به نحوه تعامل و همکاری با سازمانهای ذ 
 -۶تغییرات فنی در زمان اجرای عملیات و تبع نآ یلام راثآ و تا

تیلوئسم و     

طرففین ( Arman and zamani, in

.)2000: 37-46
نتیجهگیری و راهبرد علمی – پژوهشی
نامهای مختلفی در کتب تاریخ و جغرافیا به اسامی بحر خزر یا دریای خزر و دریای دیلم و طبرس ای هچایرد و نات    
ی 1ی نیپساک یایرد ا    
دریای مازندران ثبت شده است در اطلس و نقشههای چاپی به زبانهای خارجی کاس س نیپ یی یی
نامیده شده است و سبب آن طایفه و مردم کاسپی در سواحل دریای نامبرده ساکن بودهاند و منشأ ن ما و رحب

ایرد ی    

خزر هم به علت سکونت قوم خزر در کرانه آن دریا بوده است البته از دریاهای مع ناهج فور    کوچک ککتررر ول زا ی
بزرگترین دریاچههای روی کره زمین است .با سایر دریاهای آزاد اقیانوسهای جهان ارتباط ن قیرط زا طقف ،دراد    
کانال رود ولگا به دریای سیاه (مجاورت ترکیه) اتصال دارد و این دریای مازندران در شمال جبال البرز واق و هدش ع
   

یش قح یاراد هیاسمه یاهروشک و دو
از لحاظ حقوق بینالملل جزء دریاها و آبهای بسته و محدود شناخته می ی
دریانوردی و کشتیرانی و بهرهمندی از منابع غذائی آن دریا است.

از چند هزار سال پیش ایرانیان (دریانوردان و بازرگانان و جهانگردان) با حمل و نقل کاال و مسافر و ام یناگرزاب رو   
ی گ ظاحل هب ناردنزام و نالی     
بین کرانهها و سواحل دریای مازندران به کسب و کار سرگرم بودهان و د اس ات نننهای ی
ته و زبسرس یا
له شد و ا تت تت
مجاورت با دریا دارای آب و هوای مطبوع و پر از جنگل ل

حت ت  یزرواشک ششوپ  و    

دامداری بوده و باشد .وسعت دریاچه مازندران پنج برابر دریاچه سوپریور است که دومین دریاچ رد ناهج گرزب ه

  

فترین آنها جزیره آبسک و هداروشآ و نو یزج هبش رررر رررررههاای
آمریکای شمالی است و دارای جزایر بسیاری که معرو 
غازیان در بندر انزلی و میانکاله در بندر ترکمن است طول دری دودح رد ناردنزام یا    

 ۱۳۰۰کیل نآ ضرع و رتمو   

تقریبًاًا  ۵۵۰کیلومتر است و جمعًاًا وسعت آن بالغ بر پانصد هزار کیلومترمربع است .کرانههای دریای نامبرده در حدود
 ۶۵۰۰کیلومتر است که تقریبًاًا  ۷۰۰کیلومتر آن در مجاورت خاک ایران است که عمق این قس تم

 ۹۸۰مت زا تسا ر   

لحاظ منابع نفتی و گاز و مواد معدنی و انواع و اقسام ماهی و خاویار شهرت فراوان و مورد توجه کشورهای همسایه
و جهان آزاد است .آب رودخانههای بسیاری به دریای مازندران سرازیر میشوند که از همه مهمتر س دوردیف

ت.
است ت

در زمانهای گذشته سطح آب پایین آمده بود ولی از  ۲۰سال قبل ش ن ریگمشچ شیازفا هب عور مممم م مممممموده و بعض زا ی
روستاها و تأسیسات و جزایر به زیر آب رفته است و کشورهای همسایه و مجاور دری ریا لماش ناردنزام یا ا و ن   
جمهوری آذربایجان و ترکمنستان و قرقیزستان و غیره کشتیرانی داخلی و استخراج نفت و گاز است.
ی -از جمله
اگرچه منطقه خزر از ذخایر قابل توجهی برخوردار است اما در زمینه استخراج منابع نف عیبط زاگ و ت ی یی ییی
انتقال -و همچنین یافتن سرمایهگذاری کافی برای پروژههای عمده این منطقه با چالشه دنتسه وربور یدنچ یا ..... ....
میادین نفت و گاز خزر نسبتًاًا از بازارهای مصرف بسیار دور بوده و انتقال نفت به بنادری که بتواند آن را به بازارهای
1

. Caspian Sea
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جهانی برساند نیازمند هزینههای کالن زیرساختهاست .تاکنون صادرات نفت و گ م نیا یعیبط زا ن ش هب هقط بکه      
خطوط لوله شوروی سابق متکی بوده است .این وابستگی زمانی که همه کشورهای ساحلی -بجز ای ار ننن -بخش زا ی
یکرد؛ اما زم هک ینا   
اتحاد شوروری بودند موضوع مهمی نبود و این خطوط لوله در راستای نیازهای شوروی عمل م 
این کشورها استقالل یافتند ،توانستهاند از این موقعیت جغرافیایی بهعنوان یک اب ناچ راز هه هههزن یعت رد ی ی یاهریسم ن    
صادراتی منابع خزر استفاده کنند .به عنوان مثال ،قزاقستان در سال  ١٩٩٧میالدی با قراردادی با چین موافقت کرد که
تا خط لولهای نفتی با سرمایهگذاری چین بین دو کشور احداث شود که اولین خ لول ط هه هههای ب میقتسم هک دو ًاًا تفن      
آسیای مرکزی را به چین انتقال میداد .قسمتهایی از بخشهای شمالی دریای خزر که بصورت فصلی یخزده است،
تهای نفتی باید از طریق کاناللله یا ی ب هایس یایرد زا  ه ههه ههههه
یدهد .شرک 
هزینه توسعه پروژههای فراساحلی را افزایش م 
منظور انتقال تجهیزات حفاری و نگهداری تولید در مناطق نزدیک به دریای خزر استفاده کنند.
ته یجراخ یا   
عالوه بر این ،تغییر چارچوب حقوقی و قراردادی این کشورها منج و ماهبا هب ر کرش یفیلکتالب تتتتت تتتتت
سرمایهگذار در منابع طبیعی شده است .به عنوان مثال ،فق وقح میژر ناد ق ت دروم یزرم ی و ،ناتسنمکرت نیب قفا         
آذربایجان و ایران استخراج منابع در بخشهای جنوبی خزر را با مشکل مواجه کرده است.
طبق برآوردهای اداره اطالعات انرژی آمریکا ،به میزان  ٤٨میلیارد بشکه نفت و  ٢٩٢تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی
ذخیره اثبات شده در حوزه خزر وجود دارد .حدود  ٧٥درصد ذخیره نفتی و  ٦٧درصد ذخیره گاز طبیعی این ح هزو
ت خا ممم
در محدوده  ١٠٠مایلی سواحل قرار دارد .همچنین بر اساس گزارش نشریه نفت و گاز ،ذخایر اثبات شده نفت ت
حوزه خزر در حدود  ٦٠میلیارد بشکه و ذخایر اثبات شده گاز طبیعی این منطقه  ٢٣٦تریلیون فوت ت
ت مکعببب 1اع مال

شده است.
مناقشات ارضی و محدودیت اکتشاف در منابع فراساحل سبب شده است که تعیین دقی وردیه عبانم نازیم ق ک ینبر     
منطقه خزر دشوار شود .عمده این ذخایر در بخش فراساحل بوده و یا نزدیک سواحل دریای خزر -بهههوی کیدزن هژ
سواحل شمالی -قرار دارد .اداره اطالعات انرژی تخمین زده است که  ٤١درصد مجموع ذخیره نفت خ ما تاعیام و   
نفتی (معادل  ١٩,٦میلیارد بشکه) و  ٣٦درصد ذخیره گاز طبیعی در میادین فراساحل ق جمرد .دنراد رار م تمسق ،عو     
عمده ذخیره فراساحل نیز در بخش شمالی دریای خزر قرار داشته درحالیکههه بیش ششترین مق یعیبط زاگ هریخذ راد     
فراساحل در بخش جنوبی این دریا قرار دارد .بیش از  ٣٥درصد از منابع نفت (  ١٦.٦میلیارد بشکه) و  ٤٥درصد منابع
گاز طبیعی در میادین خشکی  ١٠٠مایل نزدیک به ساحل -بهویژه در منطقه قفقاز شمالی روسیههه -ق یقبام .دراد رار   
 ١٢میلیارد بشکه نفت و  TCFگاز طبیعی به صورت پراکنده در میادین خشک د رگید یاهروشک رد ی ر زخ یای ررررر رررررر-
عمدتًاًا آذربایجان ،قزاقستان و ترکمنستان -قرار دارد.
قراردادهای بیعمتقابل برای توسعه میادین نفت و گاز مهمت تفن یلم تکرش رازبا نیر

یارب

مرس ای راذگ ه ی رد       

  

باالدستی صنعت نفت در دوره پس از جنگ تحمیلی است .از سال  1374ک درارق نیلوا ه ا وشک رد لباقتم عیب د ر      
منعقد شد تاکنون سه نسل از قراردادهای بیعمتقابل معرفی شده است .خصوصیت قراردادهای نس ندوب ازجم لوا ل    
1

. TCF
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مرحله اکتشاف و توسعه از یکدیگر و ثابت بودن سقف مبلغ قرارداد بود که در نسلهای دوم و سوم این محدودیت-
ها به ترتیب کنار گذاشته شدند .قرارداد توسعه فازهای  2و  3میدان گازی پارس جنوبی از نخستین قرارداده عیب یا   
تهای نفتی خارجی منعقد شد.
متقابل نسل اول است که با شرک 
یکن و اهالاک د
یش ارق رد .دنو ر اد د م دهعت هدننکرداص ،لوا  ییییی ییییی
قراردادهای بیع متقابل حداقل از دو قرارداد تشکیل م 
خدماتی را در مقابل ثمن معینی جهت ساخت یا توسعه یک واحد اقتصادی ارائه نماید .ثمن معامله ممک زا تسا ن   
نک و ذخا قیرط زا ه ااا اااام از مؤسس  .ددرگ نیمأت یلام تا د ،مود دادرارق ر   
سوی خود صادرکننده تأمین شود ،یا این ن
یشود که بخشی از محصوالت تولیدی آن واحد اقتصادی را بازخرید کند .در این ص نمث ،ترو   
صادرکننده متعهد م 
یکن زا یشخب ای و د
کاالهای بازخرید شده جهت استهالک سرمایهگذاری انجام شده اختصاص پی م اد یی یی

نآ تهج     

استهالک وام اخذ شده و بهره آن به مؤسسه وام دهنده پرداخت خواهد شد؛ بن وقح تهج زا نیاربا ق تالوصحم ی     
یشود.
بازخرید شده ثمن کاالها و خدمات ارائه شده محسوب نم 
قانون اساسی ایران مقررات خاصی را در مورد صنایع باال دستی و توسعه میادین نفت و گاززز مط و تسا هدرکن حر
ی باالدس یت
تهای ی
آنچه از اصول عام قانون اساسی استنباط میشود این است که مقنن در وضع قوانین راجع به فعالیت ت
ص
نفت و گاز با محدودیتهایی روبروست که نباید مغفول بماند و این محدودیتها نخست به جهت عد ممم تخصص ص
یتوانددد نس تب ًاًاًاًا " آزادی
است و دوم اختیارات الزم در این حوزه .در حالی که قانونگذار با تفسیر مورد نظررر خودد می ی
ت و گاززز جزءء انفاللل ب دو هه و در
عمل الزمه را ایجاد کند .سومین محدودیت موجود در این زمینه این است کههه نفت ت
ت انحص تلود و تسا تلود تسد رد یرا      
دست حکومت اسالمی است و فعالیتهای باالدستی نفت بهههص رو ت ت
یتواند این امور را ک ًالًال یا جزئا و یا بصورت مشارکتی و امثال آن به دیگری واگذار نماید.
نم 
مستنبط از قانون اجرای سیاستهای اصل چهارم و آئین نامه آن ،دولت میتواند در خصوص قراردادهای باال دس ،یت
بدون نیاز به برگزاری مناقصات ،بتواند هر گونه خدمات مالی و فنی و مهندسی و مدیریتی را از بنگاههای غیردولتی
خریداری کند .به شرط اینکه سرمایهگذاری ،مالکیت و مدیریت فعالیتهای مزبور در اختی شاب تلود را ددد دددد؛ بن نیاربا
ی ،مالکی ریدم و ت ی شخب ت    
محرز است هرگونه قرارداد باالدستی در صنعت نفت و گاز که منجر به س یامر هههگ راذ ی ی
خصوصی در فعالیتهای باالدستی شود ،ممنوع است .بهتر میبود تا دولت ب ح تیمکاح و تردق ظفح ا ک تمو

     

یداشت .علیرغم اینکه باوجود قانون تش و قیو
راهکارهایی را تعبیه مینمود و دست از تصدیگری در این موارد برم 
ی اصل
حمایت سرمایهگذاری خارجی و قانون اجرای سیاستهای ی

ت ممنوعیت
یرفت ت
 ، 44انت راظ می ی

ی
س یامر هههگ راذ ی ی

خارجی در عملیات باالدستی نفت و گاز برطرف شود لکن قوانین مزبور هم اب هار    اص حال ییههاای ص ،هتفرگ ترو   
ممنوعیتها مرتفع نگردید و تعار اب نیناوق نیا تاض

ر نیناوق رگید ا موادت  دیشخب

تاماهبا و وتحم رد ار ای           

ل است
قراردادهای نفتی همچنان باقی گذاشته است .از دیگر نتایج استحصالی انتقاداتی است که بر قرارداد بیع متقابل ل
که در انتهای مطالب بهطور اختصار بدانها پرداخته شده است.
مفهوم بیع متقابل بهواسطه قانون بودجه  1372مورد استفاده قرار گرفت ،لیکن اصطالح بی رد راب نیتسخن لباقتم ع

  

ی پاالیش زاگ هاگ   
قانون بودجه  1373ذکر شد که بهموجب آن ،شرکت ملی نفت ایران مجاز ش یارب ات د     راهان زاد ی ی
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عسلویه و توسعه میادین گازی پارس شمالی و جنوبی ،به انعقاد قراردادهای بیع متقاب فقس ات ل    

 3/5میلی رالد درا

امریکا مبادرت ورزد.
قانون بودجه  1373مقرر میدارد که هزینهها و سودها باید در اقساط برابر از محل عواید ناش تادیلوت شورف زا ی    
حاصل از پروژه به قیمت بازار ،در یک دوره  5ساله برای پاالیشگاه گاز عسلویه و یک دوره  10س هعسوت یارب هلا    
 دیلوت یا    

میادین پارس شمالی و جنوبی به شرکت نفتی خارجی پرداخت گ در دد؛ و در ص رد شهاک هنوگره ترو

ت این
کهای ایرانی یا مؤسسات دولت یارب ی    بازپرداخت ت
هرگونه کاهش قیمت نفت و گاز ،هیچ ضمانتی از سوی بان 
یگردد.
هزینهها ارائه نم 
نبایست نادیده گرفت که بهموجب این قوانین ،شرکتهای نفتی خارجی مجاز به سرمایهگذاری در پروژههای نفت و
گاز تحت طرحهای بیع متقابل شوند .ماده  6قانون نفت  1366که هرگونه سرمایهگذاری خارجی در پروژههای نفت
و گاز را ممنوع اعالم کرد که به طور ضمنی اصالح گردید و اجازه انعقاد قرارداد بیع متقابل در برنامههای پ هلاس جن   
توسعه اقتصادی دوم ،سوم و چهارم به ترتیب  1388 - 1384 ، 1383 - 1379 ، 1378 - 1374بدان تصریح شده است.
در قانون بودجه سال  1382تحوالت مهمی در خصوص این نوع قرارداد رخ داد که به شرکت ملی نفت اجازه میداد
تا برای اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز به انعقاد قراردادهای بیع متقابل روی آورد.
معالوصف هدف قراردادهای بیع متقابل ،آنگونه که در ایران طراحی و بکار گرفته شده ،تضمین حاکمیت دولت
منابع نفت و گاز و حفظ نظارت دولت بر عملیات نفت و گاز ،به نحوی که در قانون اساس وناق ،ی ن ن تف    

بررر
 1353و

یت هب یبایتسد ناو    
ی می ی
قانون نفت  1366مقرر گردیده است .با بررسی برخی از بندهای قرارداد بیع متقابل بهراحتی ی
هدف فوق را دید .بهطور مثال دریکی از بندهای قرارداد بیع متقابل مقرر تفن یلم تکرش ،هدش جرد 

هب ناریا        

شرکت نفت خارجی اجازه میدهد تا عملیات توسعه را از طرف و به نام شرکت ملی نفت ایران اجرا کند .نه بعن ناو
یش ششده ب ،هژورپ یار   
یک شریک یا مالک پروژه .بر اساس بندی دیگر ،کلیه زمینهای تحصیل شده و اموال خری راد ی ی
اموال شرکت ملی نفت است .ازاینرو هرگونه وسایل ،ک تازیهجت ،الا   

نآالت ک راکب هژورپ یارب دیاب ه      
و ماشین ن

میروند ،توسط شرکت نفتی خارجی به نام شرکت ملی نفت ایران تهیه م 
یگردند .مجلس ش بلاق رد یمالسا یارو    
بودجههای ساالنه و برنامههای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور ،چ و یلک بوچرا

 یلام فقس ا قعن اد      

یکند .قراردادهاای بی اهنت ،لباقتم ع    
قراردادهای بیع متقابل را در بخش صنایع و معادن از جمله نفت و گاز تعیین م 
یک روش انجام معامله است .این گونه قراردادها در ماهیت خود نه بد هستند و نه خوب .کارآمد بودن یک

ارق ر اد د   

بیع متقابل به مفاد و شرایط لحاظ شده در آن ،کیفیت اجرای مفاد و شرایط بستگی کامل دارد .بستن قراردادهای بیع
متقابل در صنایع نفت و گاز جمهوری اسالمی ایران ،بازتاب گوناگونی در جامع اب .تسا هتشاد ه موزل هب هجوت

    

سرمایه گذاری در صنعت نفت و نبود سرمایههای داخلی و سایر محدودیتها ،بسیاری از کارشناسان بر ای دنرواب ن   
که در حال حاضر ،بیع متقابل روشی مناسب برای جذب سرمایه خارجی است ،اما نقصهای موجود در شیوه انعق دا
یها و یا متن ندرک عو    ش ششیوههاای س سسرمایه گ یراذ
و اجرای قراردادها ،باید برطرف شود .با برطرف کردن این کاست 
یتوان منافع کشور را بیشتر تضمین کرد.
م
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ل
 تحویل ل،،ف کند
مشکل قراردادهای بیع متقابل این بود که شرکت خارجی تا مرحلهای مسئول بود که میادین را کشف ف
ن
ی اعال ممم کردنددد کههه این ن
ایران بدهد و درآمد آن را به طور قسطی بپردازد؛ اما از جایی به بعد متخصصاننن اموررر نفتی ی
 اما کار را رها میکند و دیگر مس رد یتیلوئ، زیرا شرکت خارجی بخشی از کار را پیش میبرد،قراردادها ناقص است
.قبال آن ندارد
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